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Bespiegelingen

Dit boek draagt als titel ‘Stadschap Brussel’ en gaat over het stedelijke 
landschap, het dichtbebouwde landschap, het stenen landschap van Brussel. 

‘Stadschap’ is een term die wij lang geleden geleend hebben van een wijze leer-
meester, prof. arch. Jan Tanghe1 (°1929-†2003) die wij ooit een tijdje mochten 
tegenspreken. Deze verhalen zijn onder andere een hulde aan Jan.

In dit boek tref je een aantal bespiegelingen, reflecties en kritische bedenkingen aan 
over openbare ruimte en architectuur in centrum Brussel, over de ontwikkelingen 
van de stad en de plaats van de openbare ruimte in het samenleven. Commentaar 
bij het voortdurend veranderende stadschap zoals het zich vandaag aan onze blik 
voordoet. 

Het stadschap is een belangrijk archiefstuk: de kronkels en vormen van straten en 
pleinen zijn getuigen en dikwijls even zovele littekens van de geschiedenis van 
de stad. Gebouwen zijn getuigen van hun tijd, ook al is hun functie veranderd, 
ook al zijn zij vele keren verbouwd en is de leesbaarheid van hun verhaal ver-
vaagd. Het lezen en verklaren van deze “archeologische” tekens laten we over aan 
deskundigen die de sociale en culturele achter- en onderkanten van sommige ste-
nen verschijningvormen van de evoluerende stad ontleden en blootleggen. Onze 
bespiegelingen gaan veeleer over de archeologie van de toekomst of de hedendaagse 
metamorfosen van de stad, nieuwe architectuur, nieuwe gezichten van straten en 
pleinen, merkwaardige ingrepen, zowel positieve als van enige kritische noot te 
voorziene “ongelukjes”, vooral tastbare realisaties en tussendoor ook al eens een 
(kwaad) woord over dromen, plannen en speculaties.

Een aantal van deze verhalen verscheen eerder in andere vormen in De Vijfhoek, het 
maandblad van het Gemeenschapscentrum De Markten. Op hun website (http://
www.demarkten.be/publicaties) vind je nog veel meer.

1 | https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tanghe
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Dit is geen gids, maar toch staan er plattegrondjes in voor diegenen die willen ver-
loren lopen en/of onderduiken in de stadsjungle. De plattegrondjes helpen enkel 
bij de situering van de verhalen. Wie er het leesbare stadsplan wil bijhalen waarop 
deze plattegronden zijn gebaseerd, kan surfen naar www.brugis.irisnet.be (ook op 
smartphone en tablet) of Google Maps installeren. De stad leer je pas kennen door 
erin te verdwalen, door te flaneren, terrasjes te doen, markten af te schuimen, door 
ervan te proeven, mensen te zien, te horen en te spreken. Ga op stap, ga op ontdek-
king, volg a.u.b. de gids niet.

Marcel Rijdams
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